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Důležité informace   
ke koronaviru SARS-CoV-2 k 22. 3. 2020 
Příznaky koronaviru 
K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří zvýšená 

teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava. 

Kam volat, když si nevím rady, 

mám strach nebo pociťuji 

příznaky? 
Veškeré otázky a nejasnosti týkající se koronaviru 
by vám měli zodpovědět na bezplatné infolince 
1212. Může být ale přetížená, a tak může chvíli trvat, 

než se na ni dovoláte. Pokud pociťujete příznaky, 
necítíte se dobře a podobně, určitě nikam nechoďte a 

nejezděte. Můžete zavolat buď svému praktickému 
lékaři, který má veškeré potřebné informace, a poradí 
vám, co přesně dělat, nebo krajskou hygienickou 
stanici (tel. 577 006 759, 724 221 953) pro informace 
o dalším postupu. Pokud je vám opravdu zle, můžete 
samozřejmě volat i linku 112, ale rozhodně je předem 

upozorněte, že pociťujete příznaky koronaviru. Tuto 
linku ale využívejte opravdu jen v krajní nouzi. Jestliže 
se chcete pouze poradit ohledně informací 
o koronaviru, volejte linku 1212. 

Preventivní opatření 
• Nevycházejte z domovů, pokud to není nezbytně 

nutné. 

• Noste roušku, respirátor nebo látkovou ochranu 

při kontaktu s ostatními lidmi. 

• Eliminujte kontakt s lidmi. 

• Často a důkladně si myjte ruce mýdlem 

či dezinfekčním gelem. 

• Otírejte dezinfekčními ubrousky také předměty  

(např. Mobilní telefon). 

• Kašlejte a kýchejte do kapesníku či rukávu. 

• Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte. 

• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. 

• Plaťte kartou vždy, když to jde. 

• Sledujte aktuální informace na ověřených 

webech. 

Jsem senior a nemá mi kdo 

nakoupit! 
Nabízíme seniorům, kterým nemůže nakoupit 
potraviny a léky nikdo z blízkých, zajištění nákupu 

potravin, léků a jejich dovoz. V případě zájmu 
o tuto službu volejte ve všední dny ráno od 8.00 h 
do 9.00 h na tel. 571 655 010 (o víkendu služba 
nefunguje). 

Kde mám sehnat roušku?  
Obec zajistila bavlněné roušky pro seniory 
ve  věku 65 let a více. Omezený počet roušek 
nabízíme od úterý k prodeji za 50 Kč na pobočce 
pošty či po domluvě na obecním úřadu (do 

vyprodání zásob). Pokud můžete, zkuste si roušku 
vyrobit vlastními silami nebo zaopatřit u lidí, kteří 
je dobrovolně šijí. 

Jak se správně starat o roušku? 
Málokdo ví, že o vyrobenou roušku je potřeba 

se správně starat. Jedině tak totiž chrání. 
Jak na to? 
• Před nasazením či sundáním roušky si vždy 

umyjte ruce. 

• Nesahejte na látku roušky, dotýkejte se jen 

provázků či gumiček. 

• Bavlněnou roušku noste maximálně 4 hodiny, 

vyměňte ji vždy, když zvlhne. 

• Po každém použití roušku sterilizujte, nejméně 

však každý den. 

• Sterilizujte praním na 90°C, nebo vyvařte 

ve vodě alespoň 10 minut. 

• Nesušte roušky v troubě ani mikrovlnce. 
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• Sterilizované roušky usušte a 2x až 3x přežehlete – 

ideálně napařovací žehličkou. 

• Roušky skladujte v uzavřeném vždy novém igelitovém 

sáčku. 

Lékařská pohotovost 
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé v Rožnově 

pod Radhoštěm je do odvolání pozastavena. Nejbližší 

lékařskou pohotovost poskytuje nemocnice ve Val. 

Meziříčí a nemocnice ve Vsetíně. Rožnovská poliklinika 

je stále v provozu. 

V tuto chvíli jsou v obci uzavřené: 
• Mateřská škola, základní škola, knihovna. 

• Veškerá sportoviště a dětské hřiště. 

• Sauna.  

• Zrušené jsou rovněž všechny kulturní a sportovní akce. 

• Restaurační zařízení. 

• Kadeřnictví. 

• Prodejna paní Vlasty Volkové (každou středu od 9.00 h 

do 10.30 h je prodejna otevřena pro výdej a příjem 

oděvů do čistírny). 

Je zakázáno:  
• Cestovat za hranice ČR.  

• Volný pohyb osob na území ČR, kromě nutných cest 

za blízkými, rodinou, k lékaři a do zaměstnání (více 

v Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření). 

• Pohybovat se mimo domov bez zakrytí úst 

respirátorem, rouškou nebo jinou ochranou.  

• Návštěvy pacientů v nemocnicích a v dalších sociálních 

zařízeních.  

Je důrazně doporučeno:  

• Zbytečně nevycházet ven. 

• Úřady a instituce navštěvovat pouze v nezbytných 

případech. 

• Odkladné lékařské zákroky odložit. 

Veřejná autobusová doprava 

Jízdné je zdarma. Cestující v autobusech mohou 

nastupovat pouze zadními dveřmi, zároveň jsou povinni 

použít roušky nebo podobné ochranné prostředky. 

Autobusy jezdí podle jízdních řádů platných o letních 

prázdninách.      

 

 

Provoz České pošty a vyplácení 

důchodů 
Provozní doba: 8.00 h-10.30 h a 14.00 h-15.45 h. 

Česká pošta bude až do odvolání doručovat 

důchody občanům domů. Pokud by se stalo, 

že důchodce nebude doručovatelem zastižen, 

bude mu důchod uložen na poště. Senior si pak 

může zavolat na poštu (tel. 954 275 653) 

a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci 

důchod doručí domů. 

Provoz prodejen potravin 

na území obce 
Prodejny potravin jsou nadále otevřeny. V čase 

7.00 h až 9.00 h smí v prodejnách potravin 

nakupovat pouze senioři starší 65 let.   

Provoz prodejny řeznictví 
Úterý: 7.30 h-12.00 h a 12.30 h-15.00 h.   

Středa až pátek: 7.30 h-12.00 h a 12.30 h-16.00 h. 

Sobota: 7.30 h-12.00 h.    

Provoz obecního úřadu 

a změna splatnosti poplatků 
Obecní úřad je pro veřejnost až do odvolání 

uzavřen. Nejnutnější případy jsme připraveni řešit 

individuálně po telefonické či mailové domluvě 

(telefonní čísla: 571 655 010, nebo 571 655 011, 

email: obec@vidce.cz). Splatnost plateb 

za odpady, psy a stočné se posouvá na datum 

31. 5. 2020. Dále můžete pro tyto účely využívat 

platbu převodem na účet dle instrukcí na adrese 

https://vidce.cz/mistni-poplatky/ 

Jsme rádi a děkujeme Vám za to, že se v této 

nelehké situaci chováte zodpovědně, navzájem 

si pomáháte a táhneme za jeden provaz.  

Přejeme Všem občanům hodně klidu a především 

zdraví. Spolu to zvládneme.  

Vedení obce 

Situace se mění každým okamžikem, proto 

sledujte webové stránky: www.vidce.cz, 

www.vlada.cz nebo důvěryhodné sdělovací 

prostředky. 
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